
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

La nostra festa és el Correllengua! 

 

Any 3 - número 10 - Octubre de 2012 (2a setmana) 

CLL a L’Hospitalet de Llobregat 
 
Dl. 15 d’octubre (enllaç) 
Dj. 18 d’octubre (enllaç) 
Dv. 19 d’octubre (enllaç) 
Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Alella (el Maresme) 

Dc. 17 d’octubre (enllaç) 
Dj. 18 d’octubre (enllaç) 
Dv. 19 d’octubre (enllaç) 
Ds. 20 d’octubre (enllaç) 
Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a St. Just Desvern (el Baix Llobregat) 

Dc. 17 d’octubre (enllaç) 
Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Artesa de Lleida (el Segrià) 

Dj. 18 d’octubre (enllaç) 
Dv. 19 d’octubre (enllaç) 
Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Mataró (el Maresme) 

Dj. 18 d’octubre (enllaç) 
 
 
CLL a Roda de Ter (l’Osona) 

Dj. 18 d’octubre (enllaç) 
Ds. 20 d’octubre (enllaç) 
Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Viladecans (el Baix Llobregat) 

Dv. 19 d’octubre (enllaç) 
Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Castellbisbal (el Vallès Occ.) 

Dv. 19 d’octubre (enllaç) 
Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a la Vila de Gràcia (Barcelona) 

Dv. 19 d’octubre (enllaç) 
Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Montferri (l’Alt Camp) 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Badalona (el Barcelonès) 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL al Guinardó (Barcelona) 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL al Poblenou (Barcelona) 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL al Sant Joan de Mediona (l’Alt Penedès) 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL del Lluçanès 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Vacarisses (el Vallès Occidental) 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 
Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Tivissa (la Ribera d’Ebre) 

Ds. 20 d’octubre (enllaç) 
Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Puigverd de Lleida (el Segrià) 

Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL als Prats de Rei (l’Anoia) 

Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL al Pla del Penedès (l’Alt Penedès) 

Dg. 21 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Esplugues de Llobregat  
(el Baix Llobregat) 

Dt. 23 d’octubre (enllaç) 

 

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL  

CORRELLENGUA... 

AGENDA CLL 2012 

Del 15 al 23 d’octubre  
(més informació a www.cal.cat) 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Amb aquest lema, la CAL i diverses entitats que organitzen el Correllengua 

arreu del territori celebraran aquest cap de setmana el Correllengua, 

marcat per la coincidència del “Día de la Hispanidad”, una festivitat que 

no és la pròpia del país.  

Aquest proper cap de setmana, una desena de viles del Principat 

celebraran el seu Correllengua. Entre elles destaca la vila d’Olesa de 

Montserrat (el Baix Llobregat) que ja porta tota la setmana organitzant 

diversos actes. Els propers dies es podrà triar entre una àmplia gama 

d’activitats: el Sardaball, la festa de la sardana i el ball (el Dv. 12, a les 18h, 

a la Sala de la UEC), la cercavila i la mostra de cultura popular (el Ds. 13, a 

les 18h, des del Parc de l’Estatut) o el 28è concurs de teatre, amb la 

representació de l’obra Cancún, a càrrec del grup de teatre Nyoca de 

l’Ametlla del Vallès (el Dg. 14, a les 18h). També és destacat el 

Correllengua a Les Corts, el primer dels Correllengües barcelonins de la 

temporada, que organitza una triple jornada d’actes, coincidint amb la 

Festa Major. El Dv. 12, la plaça de Can Rosés, allotjarà una matinal de 

mostra de cultura tradicional amb tabalers, bastoners, grallers i trabucaires, 

que finalitzarà amb una botifarrada popular. L’endemà, l’activitat es 

desplaçarà a la plaça de la Concòrdia, amb un vermut amenitzat per la 

poesia de Vicent Andrés Estellés (13h) que serà seguit per una arrossada 

popular i una sobretaula amb la música de Jaume Arnella i Carles Belda. 

Finalment, el Dg. 14, a la cruïlla dels carrers Numància i Anglesola, i des de 

les 12 del migdia, s’hi han programat un ampli ventall d’actes: dues 

exposicions sobre el Correllengua i els conflictes armats patits al Principat 

des del segle XV, la presentació del llibre “Terra Lliure, punt de partida”, el 

concert del cantautor Josep Romeu, tallers de cultura popular i la 

tabalada i correfoc de clausura, amb inici a la plaça de Can Rosés, a les 

20:30h. A l’entorn del cap i casal, la vila de Badalona (el Barcelonès) 

celebrarà el Ds. 13 un sentit homenatge a Lluís Maria Xirinacs, al local la 

Mussara (C. Sant Joan de la Creu, 70) des de les 17h, que inclourà la 

inauguració d’una exposició, una xerrada sobre la seva vida i pensament i 

el visionat del documental “Xirinacs, de l’amnistia a la independència”. 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

Cartell del CLL d’Olesa de 

Montserrat 

Les comarques del centre i de ponent tindran un fort protagonisme 

aquest cap de setmana. Aquest és el cas de Cervera (la Segarra), 

on el Centre Obrer Instructiu d'Unió Republicana ha dissenyat una 

jornada de dissabte plena d’actes, al voltant del passeig de 

l’estació. Entre ells destaquen la interessant xerrada "La Guerra de 

Successió a Cervera: partidaris de Felip V o de l'Arxiduc Carles?", a 

càrrec de Josep M. Llobet i Portella i que posa en dubte el suposat 

passat profelipista de la capital segarrenca, i que es clourà amb un 

dinar popular (12h). Al vespre (20h), el concert del grup menorquí 

Sonadors de Son Camaró, al pub Noctàmbul, posarà el punt final a 

la jornada. A Mollerussa (el Pla d’Urgell) tornen a recuperar el 

Correllengua i ho fan amb la força d’una concorreguda cercavila, 

que comptarà amb la presència de gegants, bastoners i trabucaires 

procedents de diferents viles de l’entorn i que clourà amb una 

actuació dels diables locals l’Autèntica Revolució del Foc. Al vespre, 

un sopar popular al Casal l’Arreu tancarà el Correllengua 

mollerussenc. Ben a prop de la capital del Pla d’Urgell, Barbens 

celebrarà els actes el divendres 12. Aquest cap de setmana, també 

serà el torn pel Correllengua del Pallars, amb els actes concentrats 

els dies 12 i 13. El Dv. 12 tindrà lloc el tradicional Aplec de Galliner, 

amb la sortida des del passeig de Tremp a les 09h. Durant la jornada 

s’ha programat, entre altres actes, la 1a Trobada de Trabucaires al 

Pallars, el dinar popular, jocs de tarda i, ja per la nit, l’activitat música 

sota els estels, amb G. Indrave & Zona d’Acampada. L’endemà pel 

matí, els carrers de Tremp s’ompliran amb la 2a mostra de cultura 

popular i els jocs i activitats en suport a les Seleccions Catalanes, 

mentre que per la tarda serà el torn per a la Cercavila Trempolina 

(17:30h, des de dalt del Passeig) i la presentació del llibre “Lliures o 

morts” de Jaume Clotet i David de Montserrat (20h, al Cafè 

Lambretto). Finalment, i després d’un animat correbars, serà el torn 

dels concert de la rumbeta pallaresa de Res a dir,  Brams, i el PD Van 

Ben Gats (a partir de les 24h, al Magatzem del Mora). 

A Òdena (Anoia) celebren el seu segon Correllengua entre els dies 13 i 

14. El Ds. 13 pel matí tindrà lloc un enlairament d’inflables a la plaça 

Mestre Vilavell, mentre que a la nit, al Teatre Unió Agrícola, 

s’esdevindrà el sopar popular i el concert del Correllengua amb 

Karaokes Band. L’endemà diumenge, el mateix espai, serà el marc del 

Musical “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”, a partir de les 19h. Més 

al nord, La Pobla de Lillet (el Berguedà) organitzarà el dissabte 13 una 

gimcana popular (17h), que servirà de preàmbul als concerts de Cesk 

Freixas i Vastard’s (a La Flor, a partir de mitjanit). El dia següent pel matí 

es realitzarà la tradicional pintada del mural del Correllengua i que 

clourà amb un dinar popular al Parc de Xesco Boix. Finalment, el 

mateix diumenge 14, el cap de setmana es clourà amb una doble 

proposta de més petit format. A Sant Vicenç de Montalt (el Maresme), 

la plaça de l’Església (12h) allotjarà els actes de la lectura del Manifest 

i les actuacions de diverses entitats de la vila. Mentre que al Centre 

Cultural Serafí Pitarra d’Hostalric (la Selva), tindran lloc els actes de 

lectura del Manifest, l’actuació de la colla de Bastoners els Picasoques 

i l’espectacle infantil “En Patufet i la Rateta”, de la companyia Alma i 

el Mar de contes. 

Cartell del CLL de la Pobla de Lillet 

El Principat, ja supera el centenar de Correllengües 

A manca de poc menys d’un mes per a la finalització oficial del 

Correllengua 2012, ja s’ha superat la xifra del centenar de viles, pobles i 

barris que l’han organitzat o tenen previst organitzar-lo els propers dies. 

Com és habitual, les comarques del Maresme, l’Anoia i la pròpia ciutat 

de Barcelona són els àmbits amb una major activitat. A través del Mapa 

del Correllengua 2012 podeu fer-vos una impressió ràpida de la 

implantació territorial del moviment. 

També continua a bon ritme el nombre de corporacions locals i 

comarcals que s’han adherit i aprovat la Moció del Correllengua, tot i 

que amb una menor aportació econòmica que en anteriors edicions. Us 

recordem que encara esteu a temps de presentar la moció als vostres ajuntaments o consells 

comarcals per a la seva aprovació (us la podeu descarregar des d’aquest enllaç). 

Cartell de l’Aplec 

de Galliner 2012, al Pallars 

El conjunt de folk menorquí 

Sonadors de Son Camaró, 

protagonistes del CLL de Cervera 

Xirinacs,  

protagonista del CLL de Badalona 

Imatge del CLL de Sant Vicenç de 

Montalt l’any passat 
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